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Overeenkomst inzake samenwerking tussen de Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie en de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Partijen,

1. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, handelend als bestuursorgaan, hierna te

noemen: de Staatssecretaris;

2. De Koepel Nederlandse Traditionele Schutters, hierna te noemen: KNTS; te dezen vertegenwoor-
digd door: Ing H.J.G.M. van Eggelen, voorzitter en J.W.G.J. Evers, secretaris.

Overwegende dat:
• De maatschappij beveiligd dient te worden tegen het inherente gevaar dat van het gebruik van 

vuurwapens uitgaat;
• er tegelijkertijd ook een belang is voor het op traditionele wijze beoefenen van de schietsport;
• het stelsel ter beheersing van legaal wapenbezit er daarom toe dient om de kans op misbruik van 

wapens in legaal bezit zo veel mogelijk te beperken en tegelijkertijd de beoefening van de 
traditionele schietsport te faciliteren;

• het van groot belang is dat alle betrokkenen in dat stelsel hun verantwoordelijkheden nemen om 
dit te bereiken en dat deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd;

• de KNTS zich ten doel heeft gesteld om de belangen te behartigen van de verenigingen die zich 
(mede) ten doel stellen het op traditionele wijze beoefenen van de schietsport of hun leden 
daartoe- in Gilde of verenigingsverband in de gelegenheid stellen;

• naast de overheid ook de KNTS en haar leden, de verenigingen waar traditioneel schieten wordt 
beoefend, hierin een belangrijke rol hebben;

• dat de KNTS op hun verzoek als organisatie door de Staatssecretaris is aangewezen om verenigin-
gen waar het traditionele schieten wordt beoefend te certificeren;

• het van belang is dat de samenwerkingsafspraken tussen de Staatssecretaris en de KNTS 
transparant zijn voor alle betrokkenen en belanghebbenden.

Overwegende voorts dat:
• De Staatssecretaris met het oog op het streven de kans op misbruik zo veel mogelijk te beperken 

heeft besloten om te voorzien in regelgeving waarin zal worden vastgelegd dat:
1. Enkel een redelijk belang voor het bezitten van een vuurwapen voor het op traditionele wijze 

beoefenen van de schietsport bestaat wanneer:
a: de beoefenaar van de traditionele schietsport is aangesloten bij een vereniging die 

gecertificeerd is door een door de Staatssecretaris aangewezen organisatie;
b: de beoefenaar van de traditionele schietsport aantoonbaar, het traditioneel schieten in 

gilde-, schutterij of verenigingsverband als voorgeschreven door de KNTS beoefent.
2. Het hebben van een redelijk belang voor het bezitten van een vuurwapen waarmee de 

traditionele schietsport kan worden beoefend mede afhankelijk is van de ervaring van de 
verlofhouder met het beoefenen van het traditioneel schieten. In relatie tot bepaalde wordt – na 
onderling overleg tussen partijen – bepaald welke wapens en of wapentypes hierbij mogen 
worden toegepast.

3. Verenigingsverloven voor het beoefenen van de traditionele schietsport op verzoek worden 
verstrekt aan verenigingen die gecertificeerd zijn door een door de Staatssecretaris aangewe-
zen organisatie zoals de KNTS.

Komen het volgende overeen,

Artikel 1 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. de overeenkomst: overeenkomst inzake de samenwerking tussen de Koepel Nederlandse Traditi-
onele Schutters en de Staatssecretaris;
b. vereniging; verenigingen die zich (mede) ten doel stellen het op traditionele wijze beoefenen van de 
schietsport of hun leden daartoe- in gilde, schutterij of verenigingsverband in de gelegenheid stellen;
c. traditioneel schieten voor deze overeenkomst: het binnen KNTS verband geregelde konings/
keizerschieten, het gemeentelijk koningschieten en de districtswedstrijden Koning/Keizerschieten 
tijdens gildendagen en landjuwelen.
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Certificering

Artikel 2 

1. Krachtens artikel 43a, eerste lid, van de RWM heeft de Staatssecretaris op verzoek van de KNTS, de 
KNTS als organisatie aangewezen om verenigingen te certificeren.

2. De KNTS ontwikkelt en onderhoudt een systeem van certificering en de daarbij behorende 
logistieke organisatie ten behoeve van de naleving van KNTS-richtlijnen.

3. Iedere vereniging die lid is van de KNTS dient in het bezit te zijn van een geldige certificering zoals 
vastgesteld door de KNTS.

Artikel 3 

De KNTS stelt in het kader van de certificering nadere voorwaarden aan verenigingen en toetst de 
vereniging in ieder geval op de volgende punten:
• De KNTS toetst of vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft.
• De KNTS toetst of het doel (of in voorkomende gevallen een doel) van de vereniging is om haar 

leden in staat te stellen de traditionele schietsport te laten beoefenen.
• De KNTS toetst of de vereniging erop toeziet dat alvorens een lid binnen zijn vereniging de 

traditionele schietsport wil beoefenen anders dan het ten hoogste drie keer per jaar gebruik maken 
van de verenigingswapens of de wapens van leden van de vereniging voor het schieten tijdens het 
konings/keizerschieten, het gemeentelijk koningschieten en de districtswedstrijden en het 
Koning/Keizerschieten tijdens gildendagen en landjuwelen:
a. een verklaring omtrent het gedrag (VOG) heeft overgelegd;
b. de motieven voor het lidmaatschap zijn getoetst;
c. voor zover dat in de mogelijkheden van de bestuurders van de verenigingen ligt, zij zich 

vergewissen van de afwezigheid van strafbare antecedenten, het niet verkeren in criminele 
kringen en de afwezigheid van psychische omstandigheden die het adequaat en veilig 
beoefenen van de traditionele schietsport in de weg kunnen staan.

• De KNTS toetst met het oog op de benodigde sociale controle dat de uitoefening van de traditio-
nele schietsport exclusief in collectief verband tezamen met andere leden binnen de verenigingen 
plaats vindt;

• De KNTS toetst of er binnen de verenigingen regels zijn gesteld ter waarborging van het sociale 
aspect van de vereniging;

• De KNTS toetst of er vermenging van commerciële belangen direct gelieerd aan de traditionele 
schietsport en de vereniging zijn.

• De KNTS toetst dat de vereniging er zorg voor draagt dat het gebruik van wapens waarvoor een 
verlof is verleend, alleen worden gebruikt voor zover dit conform de wedstrijdreglementen van de 
door de KNTS gereglementeerde schietsportdisciplines gebeurt, ofwel voor het oefenen van die 
disciplines.

• De KNTS toetst of de vereniging zich stipt houdt aan alle op haar van toepassing zijnde wettelijke 
bepalingen en draagt er zorg voor dat de schietlocatie waar zij schiet aan alle wettelijke vereisten 
voldoet.

Informatie en registratiebepalingen

Artikel 4 

De KNTS draagt zorg voor een contactpunt waar de politie melding kan maken van het feit dat zij een 
verlof weigert, niet verlengt of intrekt van een verlofhouder van een vereniging of een verenigingsver-
lof van een vereniging die is aangesloten bij de KNTS. De KNTS treedt terstond in contact met de 
desbetreffende vereniging en overlegt over de conform de reglementen te nemen stappen.

Artikel 5 

1. Ingeval de KNTS een melding ontvangt van de politie van de weigering, niet verlenging of 
intrekking van een verlof, zal de KNTS van de uitkomst van de afweging met betrekking tot de 
disciplinaire maatregelen die zijn genomen ten aanzien van het betreffende verenigingslid afschrift 
doen aan het politiekorps dat de mededeling verstrekte.

2. Ingeval een lid van een verenging die is aangesloten bij de KNTS om veiligheidsredenen wordt 
geroyeerd door de vereniging, dan wordt de politie hiervan door de KNTS in kennis gesteld.
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Artikel 6 

De KNTS richt binnen 3 maanden na ondertekening van deze overeenkomst een meldpunt in waarbij 
personen die menen dat een lid van een bij de KNTS aangesloten vereniging een risico voor zichzelf of 
anderen vormt, hiervan melding kunnen doen.

Artikel 7 

De KNTS stelt de modellen van registers en staten die genoemd worden in de wapenregelingen en 
van toepassing zijn op verlofhouders en schietsportverenigingen na overleg met de Staatssecretaris 
vast voor haar verenigingen.

Communicatie en evaluatie

Artikel 8 

De Staatssecretaris bespreekt voorgenomen wijzigingen aangaande de schietsport in de Wet wapens 
en munitie, de Regeling wapens en munitie en de Circulaire wapens en munitie met de KNTS.

Artikel 9 

De KNTS bespreekt voorgenomen wijzigingen in de richtlijnen en reglementen van de KNTS inclusief 
het systeem van certificering voor zover deze raken aan de afspraken uit de overeenkomst en/of het 
uitvoeren van, of toezicht houden op, wet- en regelgeving door de KNTS, de verenigingen of de 
traditionele schutters met de Staatssecretaris.

Artikel 10 

1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst meldt de KNTS de voortgang van de uitvoering van 
de overeenkomst aan de Staatssecretaris. Gedurende het eerste jaar van de looptijd van de 
overeenkomst stelt de KNTS hiervan elk kwartaal een verslag op. Na het eerste jaar van de looptijd 
van de overeenkomst stelt de KNTS hiervan eenmaal per jaar een verslag op. Het voortgangsver-
slag wordt aangeboden aan de Staatssecretaris.

2. Na aanbieding van elk voortgangsverslag bespreken partijen dit verslag.

Artikel 11 

1. Zes maanden voor afloop van de looptijd van de overeenkomst stellen de KNTS en de Staatssecre-
taris een eindverslag op met evaluatie van de uitvoering van de overeenkomst en van de behaalde 
resultaten.

2. Na vaststelling van het eindverslag bespreken partijen binnen vier weken het verslag en beslissen 
over de verlenging van de looptijd van de overeenkomst.

Geschillen en opzegging

Artikel 12 

1. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. De wijziging 
behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen.

2. Partijen treden in overleg binnen vier weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij 
schriftelijk heeft medegedeeld.

3. De wijziging en de verklaring tot instemming wordt in afschrift als bijlage aan de overeenkomst 
gehecht.

4. De wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 13 

1. Indien een geschil bestaat, treden partijen hierover in overleg.

2. Een geschil bestaat, indien een van partijen schriftelijk aan de andere partij meedeelt dat van een 
geschil sprake is.
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3. Indien het overleg niet binnen vier weken tot geschilbeslechting heeft geleid, mag elke partij deze 
overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 12 weken schriftelijk opzeggen.

4. De overeenkomst is niet in rechte afdwingbaar.

Financiën

Artikel 14 

Elk van de partijen draagt de eigen kosten die de uitvoering van de overeenkomst met zich meebrengt.

Overige bepalingen

Artikel 15 

1. De Overeenkomst is gesloten voor de duur van 5 jaar. Het treedt in werking met ingang van de dag 
na ondertekening door alle partijen.

2. De looptijd van de overeenkomst wordt voor een nader te bepalen duur verlengd indien beide 
partijen daarmee in het overleg genoemd in artikel 12, tweede lid, daarmee schriftelijk hebben 
ingestemd.

Artikel 16 

Binnen vier weken na ondertekening van de overeenkomst wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de 
Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend, 8 april 2016

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
K.H.D.M. Dijkhoff

De Koepel Nederlandse Traditionele Schutter,
H.J.G.M. van Eggelen,
voorzitter

De Koepel Nederlandse Traditionele Schutter,
J.W.G.J. Evers,
secretaris.
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